တ ီၢ်တ ီၢ်ထ ီၢ်တ ီၢ်သ ီၢ်တမံသိးတမ ီၢ်အဂ ီၢ်
Karen

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

တ ၢ်ဂ ၢ်ဘ ၢ်ဃး ဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိ, တ ၢ်ထဲသးိ တုၤသိး ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆးိ လီ ၢ်က ဲ၀ဲၤဲုၤက ိုၤ
Department of Families, Fairness and Housing (ဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိ, တ ၢ်ထဲသးိ တုၤသိး ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆးိ လီ ၢ်က ဲ၀ဲၤဲုၤက ိုၤ) (၀ဲၤဲုၤက ိုၤ)
ဒးအိ ၢ်ထီ ၢ် ဒီးပ ၢ်လီုၤ၀ဲၤဲက ဲသနူတဖ ၢ်, တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲုၤတဖ ၢ် ဒီးတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤတဖ ၢ်လ အဆီ ၢ်ထဲမုၤစ ုၤ ဒီးမုၤလ ပဲုၤထီ ၢ် ပုၤ Victori
တဖ ၢ်အတ ၢ်အိ ၢ်မ ၢ်ဆးိ ပ ုၤန ၢ်လီုၤီၤႋ

နတီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်ဘ ၢ်ဃးတ ၢ်ဂ ၢ်မနုၤသလဲ ၢ်ီၤႋ
၀ဲၤဲုၤက ိုၤ အဲ ၢ်ဒးိ မုၤလီုၤတ ၢ်၀ဲၤဲလ ပတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤတဖ ၢ် မုၤတ ၢ်လ ပုၤလ လိ ၢ်ဘ ၢ်အုၤီ ဒီးစူးကအအီုၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ ပမုၤတ ၢ်ဂုၤန ၢ်အလီ ၢ်သထီဘိ
ဒီးပကဒိကန ၢ်ဒးီ မုၤလိဘ ၢ်တ ၢ်လ ပုၤစူးကအဘ ၢ်ပတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤတဖ ၢ် အတ ၢ်ကတိုၤစ ုၤတ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ကဲထီ ၢ်ခ ၢ်စးန ၢ်လီုၤီၤႋ
ပအဲ ၢ်ဒးိ သ ၢ်ညအလ မ ၢ်နန ၢ်လ • တ ၢ်ဟ ၢ်နုၤတ ၢ်မုၤစ ုၤလ တလီုၤသူ ၢ်မသးမ ၢ်ဘ ၢ်အုၤီ ဧအ
• နဒိးန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ မတမ ၢ် တ ၢ်ဃထ တလ တပဲုၤဧအ
• နဘ ၢ်တ ၢ်သမ က ၢ်လ ကပ ၢ်ကဲ, သူးသ ၢ်လုၤကပီုၤ မတမ ၢ် နီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ ဧအီၤႋ

တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ်ဒၢ်လဲ ၢ်ီၤႋ
မုၤပိ ၢ်ထဘ
ဲ
ၢ်က ဲပတီ ၢ်တဖ ၢ်အုၤ လ တ ၢ်ကဘဘ
ီ
ၢ်လိ ၢ်ကုၤ နတ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ်ပတ ီၢ် 1. တ ၢ်ပီ ၢ်သကိး နတ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ်ဒီး ပုၤဘ ၢ်မဘ
ူ
ၢ်ဒအ မတမ ၢ် နပုၤရဲ ၢ်က ဲုၤတ ၢ်ဂ ၢ် ဖဲ နလီ ၢ်က၀ဲၤီုၤ၀ဲၤဲုၤလီ ၢ်တက ၢ်ီၤႋ
ပတ ီၢ် 2. နမ ၢ်ဂ ၢ်က ဲးစ းဘအဆဲနတ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်ဘ ၢ်ဘီ ဘ ၢ်ဆ ၢ် နသးမ ၢ်တမလ အတ ၢ်ပိ ၢ်ထထ
ဲ ီ ၢ်ဒးဘ ၢ်န ၢ်, နဆ ခီအတ ၢ်ဂ ၢ်ဆူ
တ ၢ်မုၤမူဒအခိ ၢ် ဒိ ၢ်ကတ ၢ် ဖဲလီ ၢ်က၀ဲၤီုၤ၀ဲၤဲုၤလီ ၢ်သန ၢ်လီုၤီၤႋ
ပတ ီၢ် 3. တ ၢ်ဘအဆန
ဲ တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ် လ ပတီ ၢ် 1 မတမ ၢ် ပတီ ၢ် 2 မ ၢ်တန ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်, ဆဲးက ၀ဲၤဲုၤက ိုၤအ တ ၢ်ဟ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ထ ၢ်
အပုၤမုၤတ ၢ်ဖိ ဒၢ်သးိ ကဟးတ ၢ်မုၤပတီ ၢ်ဆူညအတဖ ၢ် လ ကဘအဆဲဘ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်န ၢ်တက ၢ်ီၤႋ က ၢ်ဘ ၢ်လ ကဘ ၢ်ဆးဲ က ) ဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိ,
တ ၢ်ထဲသးိ တုၤသိး ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆးိ လီ ၢ်က ဲ၀ဲၤဲုၤက ိုၤ ဒၢ်လဲ ၢ်လ လ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအုၤ အပုၤလ တ ၢ်ဆဲးက ဆဲးက ိးအဂ ၢ်က ိုၤ ဖဲကဘ းပုၤ 2
တက ၢ်ီၤႋ(
၀ဲၤဲုၤက ိုၤမုၤတ ၢ် ဒၢ်သးိ ကဒိကန ၢ်ဘ ၢ်နုၤ ဒီးစးဆ ဘ ၢ်နတ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်ဘ ၢ်ဘအ
ီ ဂ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ် လ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ -
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ဖဲတ ၢ်ဟးစရဲ ၢ်က ဲုၤဘ ၢ်နတ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ်အခအ ပက• ဟ ၢ်လီုၤတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤလ အကဲဘ း, ဘ ၢ်လီုၤတ ၢ်လီုၤဆဲး ဒီးန ၢ်ပ ၢ်ဘ ၢ်အုၤီ ညီ
• အိ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ပ ၢ်ကဲ ဒီးက ၢ်ထဆိကမိ ၢ်တ ၢ်လ ပစးကတိုၤအပူုၤ
• ဆ ခီတ ၢ်ဃထီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ် ဂုၤဂုၤဘ ၢ်ဘ ၢ် ဆူပုၤလ အကက းအဘ ၢ်
• စးဆ ဘ ၢ်တ ၢ်ဃထီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ် လ တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်လ အိ ၢ်ဒးီ အဂ ၢ်အ၀ဲၤီပူုၤ
• ဃသ ၢ်ညအန ၢ်ပ ၢ်တ ၢ်လဲုၤထီ ၢ်လဲုၤထီ မတမ ၢ် တ ၢ်စဲုၤခအဂ ၢ် န ၢ်လီုၤီၤႋ

တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ုၤိ ဆူညအ
လ ီၢ်ဘ တ
ီၢ်
ီၢ်တစ မ စ ဧ ါႋ
၀ဲၤဲုၤက ိုၤရဲ ၢ်က ဲုၤလီုၤဘ ၢ်ပုၤကတိုၤက ိးထတ ၢ်တဂုၤ လ ကမုၤစ ုၤဘ ၢ်က ိ ၢ်ဂ ၢ်၀ဲၤီတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤအဂီ ၢ် သန ၢ်လီုၤီၤႋ နမ ဘ ၢ်ပုၤတဂုၤဂုၤလ ကကဲး
လီုၤတ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ်လ နဂီ ၢ်သန ၢ်လီုၤီၤႋ ဒၢ်လဲ ၢ်ဂုၤ အ၀ဲၤဲသ ၢ်ဘ ၢ်ဒးိ န ၢ်နတ ၢ်ဟ ၢ်ခဲးတ ၢ်ပ ဲ လ ကမုၤတ ၢ်အုၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ
တ ၢ်ကဲးလီုၤတ ၢ်တသူ ၢ်မသးတမ ၢ်အဂ ၢ်ဒီးတ ၢ်ဃက ၢ် တ ၢ်က ဲုၤဘ ၢ်လိ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်န ၢ် တဘ ီဘ ီဘ ၢ်ထဲဃ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဂ ၢ်အကအဒိ ၢ်တဖ ၢ်သန ၢ်လီုၤီၤႋ
၀ဲၤဲုၤက ိုၤ ဟ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်တိစ ုၤမုၤစ ုၤဒီးတ ၢ်ဆီ ၢ်ထမ
ဲ ုၤစ ုၤတ ၢ် လ တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အက ိုၤက ဲဒက
ီ တီ ၢ်ညအသန ၢ်လီုၤီၤႋ

တ ီၢ်ကဲထ ီၢ်သိးဒိး တ ီၢ်ဂ ီၢ်တ ီၢ်က ဘ ီၢ်ဃိး တ ီၢ်တသ ီၢ်မံသိးတမ ီၢ်လ ဘ ီၢ်တ ီၢ်ထ ဖ ီၢ်အ ဒီၢ်လဲ ီၢ်ါႋ
ပသ ၢ်ညအလ နနီ ၢ်ကစ ၢ်ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအုၤ တ ၢ်ကက းစူးကအအီုၤ မတမ ၢ် ပ ၢ်ဖ အထီ ၢ်အီုၤ ထဲလ ပတ ၢ်ထ ဖိ ၢ်ဘ ၢ်အုၤီ
အတ ၢ်ပညိ ၢ်အဂီ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ပညိ ၢ်လ အဘ ၢ်ထဲ လ နမ ၢ်လ က ၢ်စိဘ ၢ်အုၤီ သလ အိ ၢ်ဒးီ အဂ ၢ်အ၀ဲၤီန ၢ်လီုၤီၤႋ
တ ၢ်ဃိထသ ၢ်ညအနတ ၢ်တသူ ၢ်မသးတမ ၢ်အဂ ၢ်အုၤ ကဘ ၢ်ထဃ
ဲ
ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဟ ၢ်ခီနုၤီ နနီ ၢ်ကစ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ
ဃ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဂ ၢ်တကီ ၢ်ဂုၤဂုၤတဖ ၢ်လ အဘ ၢ်ထဲ လ ၀ဲၤဲုၤက ိုၤအပူုၤ ဒၢ်သးိ ကတုၤထီ ၢ်ဘး၀ဲၤဲဒ ၢ်တ ၢ်ဃ ၢ်လီုၤဘဘ
ီ
ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်အဂီ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ
၀ဲၤဲုၤက ိုၤ ထ ဘ ၢ်ဒးီ စူးကအဘ ၢ်စ ၢ်ကီး၀ဲၤဲဒ ၢ် နီ ၢ်ကစ ၢ်ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ လ တ ၢ်ဆ လီုၤ, တ ၢ်ရဲ ၢ်လီုၤက ဲုၤလီုၤ
တ ၢ်ဟ ၢ်စဆီ ၢ်ထဲ, တ ၢ်အးထက
ဲ
ၢ်ထ,ဲ တ ၢ်သမထက ၢ်တ ၢ်က ၢ်စီ ဒီးတ ၢ်မုၤဂုၤထီ ၢ်ပတ ၢ်မုၤစ ုၤဒီးတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤအဂီ ၢ် ဒီးလ ကတုၤထီ ၢ်ဘး
သဲစးတ ၢ်ဘ အတ ၢ်သိ ၢ် တ ၢ်သီအဂီ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ မတမ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်အကအဒိ ၢ် လ တ ၢ်ထ ဖိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအတ ၢ်ပညိ ၢ်အဂီ ၢ်န ၢ်ဒးီ
၀ဲၤဲုၤက ိုၤထးက ၢ်န ီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ် က ိုၤလ နီ ၢ်ကစ ၢ်ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ သန ၢ်လီုၤီၤႋ

၀ဲၤဲုၤက ိုၤအပုၤမုၤတ ၢ်ဖိလ တ ၢ်ဟ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ထ ၢ်
၀ဲၤဲုၤက ိုၤအိ ၢ်ဒးီ ပုၤဘ ၢ်မဘ
ူ
ၢ်ဒအလ ခိးစးဆ ဘ ၢ် တ ၢ်တူ ၢ်လိ ၢ် ဒီးတ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲုၤဘ ၢ်နတ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ဆိကမိ ၢ် ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒးီ
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ် လ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ -
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တ ၢ်ကဆဲးက ဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိ, တ ၢ်ထဲသးိ တုၤသိး ဒီးတ ၢ်အိ ၢ်ဆးိ လီ ၢ်က ဲ၀ဲၤဲုၤက ိုၤ
ဒၢ်လဲ ၢ်ီၤႋ
လ ကတီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ဆိကမိ ၢ် ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒးီ တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂီ ၢ် ၀ဲၤသးစူုၤ က ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်လ လ ၢ်အုၤ

လီတဲစိ -1300 884 706မတမ ၢ် (လီ ၢ်က၀ဲၤီုၤတ ၢ်လီ ၢ်လ ၢ်ဒးီ စ)
o

က ၢ်ဖဲ တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ် <https://dhhs.vic.gov.au/making-complaint> ဒီးကဲးလီုၤ
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ်တဘ ၢ် ခီဖ ိတ ၢ်စူးကအ ပတ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤလ ၢ်ကီ ၢ်ဒိ တက ၢ်ီၤႋ

o

ဆ နလီပရ တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ်ဆူ- Feedback@dhhs.vic.gov.au

o

ဆ နလ ၢ်ပရ တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ်ဆူ -Complaints, GPO Box 4057, Melbourne, Victoria 3000.

တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအဂုၤဂုၤလ ကက ၢ်အအထီ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအဂီ ၢ် လဲုၤဘ ၢ်ဆူ တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ဒးီ တ ၢ်မုၤစ ုၤပုၤကူပုၤကညီအ၀ဲၤဲုၤက ိုၤလ တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်တသူ ၢ်
တမသးတမ ၢ် <https://www.dhhs.vic.gov.au/making-complaint>

တ ၢ်ဆဲးက ဆဲးက ိးအဂုၤဂုၤ
နကအဲ ၢ်ဒးိ လ ကတီ ၢ်ထီ ၢ်ဘ ၢ်နတ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ် ဆူတ ၢ်ကရ ကရိတဖဖလ လ ၢ်အုၤ-

NDIS တ ီၢ်ကံ ီၢ်စဒိးတ ီၢ်က ီၢ်ကဟကယ ီၢ်တ ီၢ်ခ ီၢ်မံိးရ ီၢ်
NDIS တ ၢ်က ၢ်စီဒးီ တ ၢ်က ၢ်ထက
ဲ ဟကယ ၢ်တ ၢ်ခီ ၢ်မးရ ၢ် မုၤစ ုၤဘ ၢ် ပုၤနီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီုၤတလ ပဲုၤတဂုၤ လ အိ ၢ်ဒးီ တ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်ဘ ၢ်ဘအ
ီ ဂ ၢ်
ဘ ၢ်ဃးဒီးအ NDIS တ ၢ်ဆီ ၢ်ထဲမုၤစ ုၤ မတမ ၢ် တ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤ အတ ၢ်က ၢ်စီ မတမ ၢ် တ ၢ်ပူုၤဖ ဲးဂ ၢ်၀ဲၤီ န ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 1800 035 544
လီပရ - contactcentre@ndiscommission@gov.au

NDIS တ ၢ်က ၢ်စီဒးီ တ ၢ်က ၢ်ထက
ဲ ဟကယ ၢ်တ ၢ်ခီ ၢ်မးရ ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန- www.ndiscommission.gov.au

တ ီၢ်မ စ ပ န ီၢ်ခက ီၢ်ဂ တလ ပဲ ခ ီၢ်မံိးရ ီၢ်န ီၢ်
တ ၢ်မုၤစ ုၤပုၤနီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီုၤတလ ပဲုၤခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ် မုၤသကိးတ ၢ်ဒီး ပုၤနီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီုၤတလ ပဲုၤတဂုၤ ဒီးတ ၢ်မုၤစ ုၤပုၤနီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီုၤတလ ပဲုၤ ဒၢ်သးိ
ကဘအဆဲ တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ်ဘ ၢ်ဒးီ တ ၢ်လ တမ ၢ် NDIS တ ၢ်ဆီ ၢ်ထမ
ဲ ုၤစ ုၤဒီးတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤတဖ ၢ် န ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 1800 677 342 (ကိးလီတဲစိတလ ၢ်စ)
TTY တ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤလ ပုၤန ၢ်တအ မတမ ၢ် ပုၤအးအးအဂီ ၢ်- 1300 726 563
တ ၢ်မုၤစ ုၤပုၤနီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီုၤတလ ပဲုၤခီ ၢ်မးရ ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန <http://www.odsc.vic.gov.au/>

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ် လ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ -
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တ ီၢ်သ တ
ီၢ် မံသိးတမ တ
ီၢ်
ီၢ်
ီၢ်ခ ျ့ ဂ ီၢ်၀ဲၤခ ီၢ်မံိးရ ီၢ်န ီၢ်
ီၢ်အ ီၢ်ဆ အ
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ် တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ ဂ ၢ်၀ဲၤီခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ် ဒိးန ၢ်ဘ ၢ် ဒီးဃ ၢ်လီုၤဘဘ
ီ
ၢ်က ၢ် တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒီး
ဆူ ၢ်ခ ျ့မုၤစ ုၤ ဒီးတ ၢ်ဟးစရဲ ၢ်က ဲုၤတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤလ Victoria ပူုၤန ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 1300 582 113
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ ဂ ၢ်၀ဲၤီခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန <https://www.hcc.vic.gov.au/>

တ ီၢ်သ တ
ီၢ် မံသိးမ သ
ီၢ် ိးတ ီၢ်အ ီၢ်ဆ အ
ီၢ်
ီၢ်ခ ျ့ ဂ ီၢ်၀ဲၤခ ီၢ်မံိးရ ီၢ်န ီၢ်
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်သးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ ဂ ၢ်၀ဲၤီခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ် မုၤစ ုၤနုၤသဖဲ နတ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ် မ ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒီး
ပဒိ ၢ်သးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ် အိ ၢ်ခ ျ့ ဂ ၢ်၀ဲၤီတ ၢ်ဖးတ ၢ်မုၤလ Victoria ပူုၤန ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 1800 246 054
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်သးတ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ ဂ ၢ်၀ဲၤီခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန http://www.mhcc.vic.gov.au/

ဘံ ီၢ်ထရံယ ကတ ခ
ီၢ် က
ီၢ်
ီၢ်

ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအကိတိ ၢ်ခိ ၢ်က ၢ် အိ ၢ်ဒးီ တ ၢ်စိကမီုၤ လ ကဃိထသ ၢ်ညအဘ ၢ် တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ် ဘ ၢ်ဃးဒီး ကီ ၢ်စဲ ၢ် ဒီးလီ ၢ်က၀ဲၤီုၤပဒိ ၢ်
အပုၤဘ ၢ်မဘ
ူ
ၢ်ဒအတဖ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအကိတိ ၢ်ခိ ၢ်က ၢ် ဃိထသ ၢ်ညအ၀ဲၤဲဒ ၢ် တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ် လ ဘ ၢ်ဃးဒီး တ ၢ်ဆ တဲ ၢ်
တ ၢ်ဟးဂ ၢ်၀ဲၤီ မတမ ၢ် တ ၢ်တဟးဂ ၢ်၀ဲၤီ ခီဖ ိတ ၢ်ဂ ၢ်မိ ၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ်အုၤန ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 9613 6222, ဟီ ၢ်က၀ဲၤီုၤ- 1800 806 314
ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအကိတိ ၢ်ခိ ၢ်က ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန <https://www.ombudsman.vic.gov.au/>

ဘံ ီၢ်ထရံယ တ ီၢ်ဂ ီၢ်တ ီၢ်က ခ ီၢ်မံိးရ ီၢ်န ီၢ်၀ဲၤဲ လ ီၢ်
ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ်၀ဲၤဲုၤလီ ၢ် ကဃိထသ ၢ်ညအ၀ဲၤဲဒ ၢ် တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်အဂ ၢ် ဘ ၢ်ဃးဒီး ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအပဒိ ၢ်
တ ၢ်ကရ ကရိ မတမ ၢ် လီ ၢ်က၀ဲၤီုၤကီကးကရ အတ ၢ်လ ၢ်သ ၢ်ခအပတ ၢ် လ ကလူုၤပိ ၢ်မုၤထဘ
ဲ
ၢ် တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤအတ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ
တ ၢ်သိ ၢ်တ ၢ်သီမိ ၢ်ပ ၢ် တထ ၢ် မတမ ၢ် အအထ ၢ်န ၢ်လီုၤီၤႋ
လီတဲစိ- 1300 006 842
ဘ ၢ်ထရ
ိ ယအတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤခီ ၢ်မးရ ၢ်န ၢ်၀ဲၤဲုၤလီ ၢ် ပ ၢ်ယဲုၤသန <https://www.ovic.vic.gov.au/>

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်သူ ၢ်တမသးမ ၢ်အဂ ၢ် လ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိုၤ -
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လ ကဒိးန ၢ်ဘ ၢ် လ ၢ်တ ၢ်စဲက းထီ ၢ်ရုၤလီုၤအုၤ လ သနိတ ၢ်ဒိးန ၢ်ဘ ၢ်အုၤီ သအဂီ ၢ် ကိးလီတစ
ဲ ိ 1300 884 706
ခီဖ ိတ ၢ်စူးက ထလီ ၢ်ကီ ၢ်ပူုၤ တ ၢ်ဆ ခီလီက ိုၤတ ၢ်မုၤ 13 36 77 ဖဲအလီ ၢ်မ ၢ်အိ ၢ် မတမ ၢ် ဆ လီပရ ဆူ
တ ၢ်သူ ၢ်တမသးတမ ၢ်ဂ ၢ်၀ဲၤီယန
ူ း <central.feedback@dhhs.vic.gov.au> တက ၢ်
ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လီုၤခဲးစိကမီုၤ ဒီးဘ ၢ်တ ၢ်ထးထီ ၢ်ရုၤလီုၤ ခီဖ ိ ဘ ၢ်ထိရယအပဒိ ၢ် 1 Treasury Place, Melbourne န ၢ်လီုၤီၤႋ
© State of Victoria, Department of Families, Fairness and Housing လအယူုၤလ 2021.
ISBN 978-1-76069-594-1 (pdf/online/MS word)
မုၤန ၢ်အီုၤသဖဲ တ ၢ်အိ ၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ ဒီးတ ၢ်မုၤစ ုၤပုၤကူပုၤကညီအ၀ဲၤဲုၤက ိုၤ လ တ ၢ်တီ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်တသူ ၢ် တမသးတမ ၢ်

<http://www.dhhs.vic.gov.au/making-complaint>

၀ဲၤဲ လ ီၢ်ဖိးသဲစိး

